
POETICKÉ BESEDY. .

(redaktor: jan neruda.)

íslo x.

PG

r<wq I

ZPVY KNIZECI,

BÁSN

Františka ^vapila.

ADA PRVNÍ.

V PRAZE.
^JEÍIL.ADATKL. : ED. VALEKA..



Pnrchased for the

LiBRARY of the

UNIVERSITY OF TORONTO

froiu the

KATHLEEN MADILL BEQUEST







ZPVY KNIZECI

BASNE

Františka ^vapila.

ADA první.

(POETICKÝCH BESED CISLO X.)

-<»-ex3-{<

V PRAZE.
KNIHKUPECTVÍ : DK. ED. GKÉGR & ED. VALEKA.

1883.



^ B R /i tf .

,

Ji^- t 3 1953 IjS-DJi

1880—1883.

Tiskem dra Ed. Grégra v Praze.



ME TMAVÉ RŽI.





Kníže Oleg.

JNerozbíhá se to po stepi vlk šedý,

neletí to k slunci orel na výzvech^,

le syn Svatoslava, kníže Oleg, znovu

s družinou se vrací z boje k Cernigovu.

Na brunátném oi v zlatém cválá tmenu,

hrdým zrakem pýcha blýskla do plamen —
jako erné mrano, které zhoubu chová,

obrátil se, v tato zahovoil slova:

„Od pramene Donu k Sinému až moi
msta, vsi i hrady síle mé se koí.

Murom, Kyjev zlatý, ruská zem celá

pod mým krokem v bázni tásla se i chvla!

Izjaslava v hrob již srazila má ruka,

dnes jsem pobil Plavce, vyhnal Svatopluka—
ale vše ta sláva, chlouba marná slovy —
není milejší mi nad me ocelový.



Vrný me mj v pravd nejlepším je drnliem,

asto vychvátil mne vrahu v boji tuhém,

asto pomoh' k sláv, hlavy rube, stíná,

za nic nedal bych ho — za íši le vína.

Žlutavého vína za íši jen plnou —
když se v pnách perlí, kypí zlatou vlnou,

tu hned celé srdce smje se a plane

jako ped milencem dve rozkochané.

Ale nech si íše víí, prýská, jásá,

milejší mi pec má žena zlatovlasá,

moje holubice, když se ke mn shýbá,

rukou objímá mne, v erné oi líbá!

Krásnjší kdo uzel, rcete, v svt celém?"

Bojarové všichni kývli vážným elem

:

„Nikdo v svt celém, není o to sporu!"

A zas kníže Oleg dál dí v rozhovoru:

„Orša bojarin ml tyry dvory bílé

a sám ze všech prvním junákem byl v síle.

Ve tech bílých dvorech ti on rže choval,

ve tvrtém si hovl, dumal, podimoval,

a tak nenadále k družin ek' jednou:

„Skoda kvt zvadlých, tváí, které zblednou,

hanba ruské zemi, že v ní není muže!

Za kamennou hradbou zlaté vadnou rže,



alo bda! kam jon stop se táhne, zírá,

nikde v dálném svt reka, holiatýra,

jenž by zápasit clitl o n bojem se mnon!"

A zas klesl v snní, v dumu tžkou, temnou.

Ale z družiny ti mládci vyskoili:

„Oršo, slávo ruská, s námi m své síly!"

První Dobrya byl — sa on zmohl rázem,

Orša první ranou srazil ho však na zem.

Drnliý Popovi byl Aleš, zmije chytrá:

mani}^ uskok — prchl, nevykal ni jitra.

Zbyl jsem naposledy. — Smál se Orša, pravil

:

„Hoj, tím bojem vru jsem se neunavil,

junák bych takých ubil za den ti sta
!"

A hned tžký mlat svj po mn vrhl s místa.

Jako skrze mraky blesk se mihne ranou,

zahml mlat i vpa — le já se uhnul stranou,

na hlavu jsem v ráz mu palici svou hodil.

Orša zavrávoral — a se krví brodil,

vzchopil se však pece, chy mne silnou paží,

a jak zimní boue když se s bouí sráží,

jio ruské tak zemi naše ptka hmla.
Dvanáct dní a nocí tekl pot nám s ela,
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dvanáct duí a nocí bojováno z tuha,

Xemoh' ten ni onen schvátit, zmoci druha,

a jen zem tžce oddychala v plái,

a jen nebe prachem erná se a mraí.
Když pak tináctý den nad hory se hlí,

Orša dl: „Nuž dosti, jsi ty junák celý!

Otevru ti všecky hílé dvory svoje,

dám ti zlaté rže, zanechme již hoje!"

Nebyly to n'iže, byly to ti dcery:

první jako hvzda, když plá v soumrak šerý,

druhá jako luna, po nebi když letí,

ale nejkrásnjší, jako slunce, tetí!

Ku tem svatl)ám Drša kázal volat svaty,

ku tem hodm zval si hosty v zámek zlatý.

První Dobryovi na mou svil radu,

druhou odvádl si Aleš k svému hradu,

s tetí, nejkrásnjší, jel jsem k ernigovu

!

V ní mé všecko štstí jarem puí znovu,

chmura s ela prchá, k úsmvu se spíná —
nad me ocelo\^ i nad íši vína

ta, jež polibk mi kvty v duši stásá,

ze všech nejdražší mi žena zlatovlasá!"

Kývli bojarové. — Y dum Oleg ztichl. —
Kol step mlí nmá, vtík si jen vzdychl
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Hle, tu Cernigov již !
—
„ Což ta záe zlatá ?

Na erném kdož oi vichrem k dáli chvátá?"

— „Olegv hrad hoí, na erném pak oi
Svatopluk mu ženu unáší tam k moi!"

Dal se Oleg cvalem — ale marná píle.

Pustil zlatou stelu — chybila se cíle,

a jen z temné dálky v tesknou vichr strunu

výsmšný hlas volal:

„Ženu — za korunu!"

>eí?<



Poutníci.

^ez linutí sedl ticátý rok tetí

a nezvedl se, kroku neuinil.

a vní jaro dýchlo na poupti,

a mráz a sníh a mrak step šírou stínil

:

tak bez ruchu se ztápl v tžké dumy
a nedbal, o štstí že vtík šumí,

jenž líbal zemi letního dne v žáru.

as prchal dál, jak krpj do poháru

den míjel za dnem do vcnosti moe.
On nevdl, co den, co noc, sám tvoe

si vlastní svt jen myšlenek svých v hloubi.

Jak všecko vzniká, žije, zmírá, snoubí

svj osud s lovkem, jen stále bádal,

zel v minulost, sny budoucnosti spádal,

a ptal se, co jest žití cílem vezdy.

Když soumrak ztál a v dálce blýskly hvzdy,

se tázal, kdo je sázel po obloze,

kdo slunce ídí na ohnivém voze?



IJ

A když zas oi svoje snížil k zemi

a bídu zel, jež strastí perutmi

vždy osud lidský objímá a dusí,

se ptal, pro žije ten, kdo míti musí,

pro za hícli lidský erný svatá, istá

štít Golgothy krev zrmnila Krista?

Le odpovdi nenacházel žádné,

zel jenom žal a srdce lidské chladné,

zel násilí a zloin, útisk všudy.

Tak Ilja snil a zatím jeho údy

vyrostly v obra, svt se mu zdál malý

v té míe, v jaké myšlenky v nm zrály,

V železné svaly puela v nm síla

jak haluz po haluzi v mocném kmeni,

sám nevdl, jak vznikla, rostla, žila,

on stále sedl nepohnut a v snní.

Hru býí, tvrdá v ší se rozevela,

líc vousem hustým zarostla mu celá,

vlas rudý splýval ku zemi lví hivou.

Le nezel toho, necítil, jen snivou

zalétal duší myšlenek svých mukou,

nevládl ani nohou, ani rukou,

jak skála trel, kol níž vky letí,

a snil a dumal ticátý rok tetí.

Do dálky patil nekonenou stepí. —
Jak moe odlesk valný, velkolepý
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se táhla ped ním bezmezná a šírá.

Xecli po buranu letí zrak a zírá,

pec nedolétne konce, zemdlí touhou,

jen bílá msta najde poutí dlouhou,

jen lesy prastaré, jež sily vky,

a rýhy v této dlani obra, eky.

Pak zase dál a dál a v každou stranu

a nikdy nikde hranic po buranu. —
Den ervenco\7^ hoel v západ zlatý.

Zel krásu jeho Uja z oken chaty,

zel, slunce jas jak v ervánky se chýlí,

jak stíny temné v buran zapadají

a noci v ernou kštici motýl bílý,

sle plápol hvzd, jichž žár se v šeru tají.

Zamyšlen sklonil hlavu Ilja k hrudi.

V tom z vní hluk se zve a hlas jej budí:

„Murome Iljo, otevi nám vrata!

Jsme poutníci a krok náš k Lave chvátá,

pej odpoinku na noclehu jistém!"

(A byl to, div! sám Petr svatý s Kristem.)

Le Uja stená, s pláem odpovídá:

„Jak dubová mi otvírati vrata?

Odešel v dálku otík i má zlatá,

vstát nelze, údy krutá nemoc hlídá,

sedákem sedím ticátý rok tetí!"

..Jen vsta a cho, je volno ti k nám spti!"
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A Ilja vstal, jak hora když se pímí,

a stásl jamo, které díve nosil,

spl k poutníkm, je vítal, nazpt s nimi

do chýže vkroil, za stl sednout prosil.

Poutníci vešli, ikonám se klaní,

kíž dlají též podle pedepsám',

a usedají k stolu na lavici.

Hned Ilja pines' chléb i krušec soli

a íši vína, rubínem se rdící.

„Bh s vámi, brati! Žebrák jsem jen holý,

zde jezte a zde pijte k sláv boží!"

(A v síni, hle, zá roste a se množí

od prahu k oknm, k stropu jako ve dne

a hvzdu zel, kde stopy po nich jedné.)

Ten, kolem jehož hlavy svit zel žhavý,

vstal ze zástolí, k Iljovi tak praví:

„Poj, s námi též pij ohnivého vína!"

Pil dobrý mládec, a jak tvrdá kídla

když nejprv orh' mlád rozepíná,

tak zdálo se mu, z tajemného zídla

že v divný žár mu srdce hoí mžikem,

krev hárá, k mozku rozlévá se, pálí,

a hímá, bouí vodopád rykem,

v žulové svazy tuží jeho svaly.

I zel, jak vzrostl, hlavu zvedl tuí,

kosmatým vlasem tásl jak strom chvojí;

v nm s mdlobou vle zápasí a zuí
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a vítzí. Tak v lirozuém, divém boji

ou rozkroil se, obí vztáhl páže

a slyšel v sob hlahol strašné síly

!

Le teu, jeuž dal mu pít, se opt táže:

„Co cítíš, Hjo?" —Klesl v prach v té chvíli

a dl: „Tak v sob cítím sílu smlou,

že zvrátil bych v ráz posvátnou Rus celou!"

I dal mu píti poutm'k zas, ka znova:

„Bohatýr z tebe, Iljo, bude statný,

svt rovného ti reka nedochová

a v boji skon ti neusouzen chvatný.

Bij se a váli s každým silou, vzdorem,

jen v zápas necho s rekem Svatogorem,

tíž jeho sotva celá nosí zem.

Též se Samsonem stež se ptky, sváru,

pt vlas andlských mu kryje tém.

I s Volhou sdruž se, chceš-li ujít zmaru,

ne silou, chytrostí té zmže vždycky!"

Tak dl a ve stín rostl gigantický,

a mizel v páe, kterou západ zlatil,

až s druhem s oí Iljovi se ztratil

jak fantom vzdušný, po nmž sledu není.

Do zlatých rží jitro plane v snní. —
Z modravé dálky ilá trojka chvátá,

hle, Iljv otík vrací se, mát zlatá.

Práh pekroili — prázdna, pusta chýže.
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Le pes dvr do sad když pišli blíže,

div, zázrak uchvátil je nenadálý!

Hle, nejvyšší tu jilmy Ilja zvrací,

s koáním trliá, na nmž leží skály,

v žár noí, okovává zrunou prací.

Též ocelový, tuliý luk si chystá,

v toul kalených si šíp vložil ti sta,

pak navrátil se, k jejich nohám padá

a požehnání na rodiích žádá.

Hoj, rozplakal se otík i má v lkáni,

pak dí : „Bh žehnej tob bez ustání

!

za svatou Kus a její slávu dávnou,

za K^^jev zlatý, víru pravoslavnou

a neumdlí tvá ruka, vždy nech žije

a krve kesanské a neprolije!"

Jak Ilja zahoel, jak blýskl okem!

Jich ruce zlíbal, na kon vše skokem,

zavýskl turem, ostruhy vbo oi. —

Znik' — prach jen za ním zdvih' se po nádvoí.



Kníže Roman ubil ženu.

Ptep šíi*á hoí jitra zlatem,

zpv k nebi jásá skivan,

ti jezdci stepí letí cljvatem

po svžím, lesklém buranu.

Až uáhle jako had

proud eky v zrak jim pa,
jenž huel, šuml, v step se noil.

Tu první jezdec zahovoil:

„Hoj, Volho, eko šumná, divá,

pust k seste na druhý nás beh!

Chcem zvdt, zdali zdráva, živa:

nám tžký smutek v duši leh'.

Ji Roman, rok již snad,

odvedl ve svj hrad,

arovnou jako svží rže:

i šastna u svého je muže?''
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Le eka bystré vliij' chmouí.

jich bílé stíbro mní v kal,

a z hluboká dí jako bouí:

„Žal, vrní bratí, žal Vcám, žal

!

Kvt její tváí zva,
tluk její srdce schla,

ji Roman ubil krut, zrádn,

spí týden již v mé hloubi na dn.

Ne lotosu kvt snivý, bledý

se noí z vod, ne hvzdy svit,

le bda, skrz háv mlhy šedý

se obraz dívích úd kmi,
tak luzný a tak mlád,

tak plný krás a vnad,

to na vlnách spí mladá žena

a eka huí, pláe, stená!

Kapradím propleteny vlasy,

zelená pna líbá ret,

kol bok vodní pnou se asy,

u ader liílých rží kvt:

jen k srdci štír se vkra.

proud krve plynul ztad,

ten vlny tísní v toku stálém

a srdce bratí zmírá žalem.
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Zdaž klam to byl a pouhé zdání?

Te mrtvá otevela zrak,

své rám k bratrm zdvihá v lkáni

a dí: „Kol noc a stín a mrak,

on m tak míval rád,

le v duši mráz a chlad,

ten vyžeh' lásku — hle, nž zvedá

a v srdce vráží, bda ! bda !"

Zas kalná pivela se víka,

zjev mizí v hloubi jako snem,

jen žlutý lotos vlna hýká,

kol behu tvoíc zlatý lem.

Šum vtru kývl z lad,

s ním ev a cinkot stád,

step oživla, le bez oddechu

dál bratí v divém letí spchu.

Hle, na skalném se zdvihá tesu

hrad k nebi chmurný, ernavý,

v nm íše zvoní v bujném plesu,

ji chasy ryk vždy pozdraví

a manu. Vášní vziíat,

jen Pioman posavad

k pohárm zlatým neusedl

a v duši divný hovor vedl.
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Rok prchl v as moe bezdné,

kdy v síni té znl šum a zpv,

a láskou zpit, on v oi hvzdné
zel nejkrásnjší ze všech dv

a líbal v divý chvat

jí rty i adra, šat:

tím štstím, které rozkoš vysní,

svt zdál se mu být májem, písní!

Le zniklo vše jak báje zlatá,

jej vábil carský více kvas,

z náruí ženy, zmámen, chvátá,

nelibá rty ni hedbáv as.

Když soumrak v step se kla,
tam bral se napoád,

kde lesk a pepych, vava pustá,

a jiná k líbání kde ústa

Car Vasil sedm dcer má v hrad,

jich žhavý zrak jak vlí mák. —
Již Roman o mrzké sní zrad,

nad hradem erný krouží pták —
kol tichne luh i sad,

noc volá, na západ

kdes ve vlnách jen zkrvavený

trup zablel se mladé ženy.
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Však zítra v nový s carskou dcerou

má satek vjíti, jaký ples!

Nech zvoní íše hudbou sterou,

chce kníže vesel býti dnes!

Jak bouný vodopád

hml íší tesk a svád,

když o vstup náhle v prosted hod
ti ku])ci prosí z Novgorodu.

Svatební šperky v zlaté skíni,

jdou, kloní šedé brady v ped.

Ruch, výskot náhle nilkne síní —
pro kníže Roman v tvái zble?

Zdaž vichr do arkád

tak zavyl, štkl v zad,

že prochvl hrudí všech jak mrazem?

Své bím kupci vrhli na zem.

Zdaž perly v nm a drahé látky,

zdaž hermelín neb jiný skvost?

Ó hrzo ! vše se valí zpátky —
to divný pibyl k svatb host,

ne šperku tam je znát,

jen trup a kosti, hnát

a pod srdcem kdes trí dýka —
blesk boží stihni vražedníka!
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Le kui)ci — což to? kde ta zmua?
Zde mrtvé ženy brati jsou,

jež nepohbena, ueželena

dál v divé ece plyne tmou . . .

Jich mee blýskly z ad!
Vzkik zaznl odevšad,

než chasa jjiskoila blíže,

již v krvi klesl Roman kníže.



Ilja v pralese.

3^en sedmý Ilja pouští jel a stepí. —

V krvavé šípy západ nacli svj tepí.

je v smíchu hází v buranu klín šerý,

kdež v démant kvt puí tisícerý.

Noc k zemi slétla hvzdooká, smavá,

a kídlem erným v temno les mává,

jež ped ním v dál se táhly chmurný, umy.
.Jen zídka ven se prodral haluzemi

vzkik divý, táhlý, který v dálce zmíral.

Strach z lesa na nj žhavým okem zíral

a za ruku si vedl Báze, ženu.

Pak zdálo se, jak tisíc nák, sten

by hýklo rázem, volalo na z hloubi.

Tam, kivolaké kde se tmlo doubí,

pták obrovský se zvedl divým ruchem

a tepal kídly, nad ním kroužil vzduchem.

Jak arodjek reje lehkonohé

zel pi kraji se míhat stíny mnohé.
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hned rostly, lined zas klesly v trpaslíky.

Smích píšerný z jich ad a temné ryky

jak praskot boue vytryskly mu v oi.

Les zdál se pardalem: hbet ježí, skoí —
a bda, koho zdrtí svými drápy!

Víc ješt tml se, v šerou mhu se ztápí

a gigant vstává ve své hrze, eká.

Smrt záila mu z tváe do daleka.

Šum dsný zdvihl se pak houštím stromíi

a z hluboká se ozval rachot hromu.

Les hrozil. Tma kol padla hustá, irá

a hvzdy zhasly. Sivým mrakem svírá

noc pouš i step — hned liýkne, hned zas mlí.

Pod mlhou v dálce zaplakal skek vlí.

Les v tura zmnil se : již rohy zdvihá,

v zem bije chvostem, zuí, k skoku íhá

a pnu nozder líže rudým pyskem.

Vjel Ilja v tlamu jeho plným tryskem.

Les val. Vír bsný vrchol stromíi zchvátil

a v praskotu a ryku s ním se zvrátil

v strž bezednou, kdež koeny rval vztekem.

Hrom burácel a stenal divým jekem,

klikatým bleskem dráhu sob razil,

hned stemhlav padal, pak se hloubí plazil
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jak šakal, jemuž koist ujde jistá.

Zas vztýil se. Jak žhavý drak se chystá

kmen jilm vznítit, jenž se vichrem kýval,

než zdusil jej v ráz katarakt píval.

Ten smál se. hímal, jásal, výskal, syel,

jak býk se ítil, lidským hlasem kiel

a Ilju chytal paží storamennou.

Hned na vous jemu stíkl kalnou pnou,
hned pod nohou mu hloubil sráznou tni.

A zas to praská, rachotí a duní

jak z jícnu sopky, která kypí lávou,

vše vyje, po nm rukou sahá dravou,

stovké buky shýbají se prakem,

blesk šlehá do nich v mihu kivolakém

a prasklá sn se pod nohou mu válí.

Již prales hýbe se a huí skály.

Z koání rvou se štíhlé kauloptery.

lepidodendron ásný, závoj sterý

nesmírných peslic, bízy, duby, sosny

jej uchvacují v svj vír neúprosný,

hned z pedu k nmu piskoí, hned z boku

a strhují jej, drtí v každém kroku.

Hvozd celý chvl se, o zem bil svou lebí,

a zdálo se, že z hlubin tmy se šklebí

roj potvor nestvrných. Zel, jak se blíží.

Zde v koví zablýskly se, tam se híží

v bahnitý úval, zvedají své hlavy



a zhoubou srší, soptí zrak jich žhavý.

Ohromný ještr, zevšad hust krytý

stem hrotu dsných, železnými štíty,

zdvih' strašnou plec a vstává ze propastí.

Kly hrocha v bahn nad ním temn chrastí,

ze spánku vk glyptodon se budí

s pancíem šupin na bedrách i hrudi.

I mamut, který v erné zapa sluje,

strašlivý zub i rypák pozdvihuje

a ve, že echo skály sráží, tíští.

Hned za ním v stedu kapradin se blyští

mlok píšerný, jenž ohnm živým plane

a žhavé pruhy hoí kol, kde stane.

ím dál, tím užším plouží se již kruhem.

Kdož odolá, jim ujde v boji tuhém?

V to bou zas hnvná stely vichr vrací —
a celý prales svíjí se a kácí! . . .

Le Ilja dál jel nepohnut a klidný.

V ráz boue ztichla. Luny pablesk vlídný

zas usmál se a kývl zlatým okem.

Mel hromu náek v houští pehlubokém,

les ped ním otvíral svých kouzel krásu.

Kvt z perel tásl se mu v hebkém vlasu,

a dole sametem se pyšnil mechu.

Zas bylo slyšet lilahol tajnýcli vzdecli.
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dub k sosn pitulil své vtve znova

a v koání, kde kai)ra smaragdová

svých list tásn proplétala všude,

ves bujel ztmlý, v kvty puel rudé.

Vše dýchlo ruchem. Po skalnaté stráni

zas k nebi vzpjali strom velikáni

svá ela vzdorná, na nichž blesky trní.

Hloh rdl se nachem, sladkou šíil vini,

pravký javor dávné šuml zvsti

a stíbrnou jilm kýval ratolestí.

Roj svtlušek se mihl, k vi-bám slétl.

Jak diadem se v haluze jim vpletl

a víil, jásal, v jisker zaplál moi.

Kde sražený buk v strži bránu tvoí,

kle skrila se, skálu obepjala '

a nad ní bíza plakati se zdála.

Již hnízda spala, a jen z houští asem
šum kídel slyšePs v tichu bezohlasém,

a noním vzduchem vzkik se ozval soví.

Tam pod paezy, pod hustými krovy

jiv, oešin, snm skítk sedl etný.

Níž ilý potok bublal hlasem flétny,

v nm pily srny, s kolouchy si hrály.

Te zdvihly krky — vtí— prchly k dáli.

Za nimi vlk se pustil skokem divým

a zmizel v temnu. Roštím hustým, kivým
had phžil se, plál zrak mu zelenavý.
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A ped ním, lile, zas vlhké moe trávy!

Le bda tomu, kdož by jemu vil:

jen zídka í krok hladinu mu zeil,

by navždy znikl v propasti, již skrývá.

To bainy jsou bezdné, šelma lstivá,

v nich voda kypí, rezí žlutou rudne.

Rusalky na nich plaménky jak bludné

své tance vedou. Stromy zakrnlé

kol trí bez hnutí a na jich ele

hib bradatý a muchomrka vzrstá.

Dál tasovišt, lesní houšC zas pustá. —

Skrz ratolesti divný žár te dýchl

a za ním v hrob klid šum strom ztichl.

Kou vynoil se, k nohám cedr lehá

a z nho rázem ohe k hvzdám šlehá.

Hle, prales hoí ! — Vážn, v ustrnutí

ní lesní obi tiši, nepohnuti.

Jich listí vadne. Stojazyný plamen

te švihl k výši, zpátky letí zmámen
a kolos již se v erný popel ítí.

V dál rozlétly se jiskry hvzdnou sítí,

sto tisíc had srší z nich a prýská.

Jak z výhn pekla ohe jásá, výská!

Zde v ke doutná, v koeny se chytá,

tam nad jeáby z blesk vnec splítá,

skal ela líže, rozkacen ve, šílí.



Strh' msíc s oblak, vlastní hrázou zpily,

a krve záplavou les obepíná.

V ší hraje vichrem jeho kštice siná,

kde zasáhne, vše zmírá, hyne, klesá.

Zv uštvaná dál prchá stedem lesa,

hroch, zubr, hyena i pardal štíhlý.

V tm dýmu peruti se orl mihly,

háj ozývá se nákem pnic, drozd.

Vše hledá spásy. Hle, tu konec hvozdu!—
Vln stíbro náhle zatpytlo se oím.

V propasti srázné, v houští, pod klokoím
divokým vírem eka proud svj žene.

Kde skalný beh své tesy nejblíž klene,

dub ohromný, jejž vichr srazil k zemi,

most pes t tvoil pnm a haluzemi.

Tam zvracela zv krok svj chvj ný, vratký.

Pro stanula te, s bázní couvla zpátky?

Obrovský medvd, v zraku lanost vraždy,

na kmeni sedl — ped ním prchl každý.

Svou tlapu lízal, nehýbal se z místa.

Zde smrt, tam propast, všude zhouba jistá:

vždy blíž se vlní jisker žhoucí moe!

Kde vyváznutí? — Ilja skoil s oe.

Spl k dravci. Ten již vtil nepítele,

lival zlostn, funl, k pedu vrh' se smle,



by tlapou zdrtil odvážlivce rázem.

Hned vztýil se, hned tvermo klesl na zem,

z divokých oí blýskla zášf a zloba.

Tak stanuli te proti sob oba —
zrak ve zrak, tváí v tvá si hnvn zeli,

blesk za bleskem z nich letl. Zkrvavlý

král íše lesní náhle v prach se skácel.

Le Ilja s nho zrak neodvracel,

chy za drsnou jej hívu mocnou paží,

a tam, kde prales žár svfij do vln sráží,

vztah' silné rám, železný kruh chopil,

a v chíp dravcovo jej náhle stopil

a i^rotáhl ! — Sel medvd zkrotlý za ním.

Rek vyjel v step. Svit jitra padl k stráním.

m<^-



Svatba knížete Vladimíra.

^Nad lesy planou hvzdy — již stavte o spch —
kik pták ztichl, v šeru jen vní dýše mech.

A mlhy táhnou ekou, kde buká kvílí, v dál,

v stín jilmu, dbejte, záhy by strážný oheií vzplál.

Tam, jisker na tisíce až blýskne v žhavý kruh,

již odsedlejte kon a k druhu sedni druh.

Dost úpalem a prachem nám líce sžehl den,

te odpoite v klidu, kde jilm dímá kmen.

Snad v jeho temných stínech mj usne bol a plá,

jímž do krve mi zranil hru krutý život hrá.

Má píhoda — dj všední. A to vás neleká,

že jednoho dost žalu v pou smutnou lovka

Však ten, kdo nesl bím, kíž tžký za svj hích,

dí jist pak : bh zapla ! — když v adru dech mu ztich'.



— 31 —

Le tehda hmly íše a písn zvonil rým,

když Vladimír, žár v oku, tak pravil k druhm svým:

„Již vínku svatebního všem elo zdobí kvét,

mn pouze družka schází, bych líbal její ret.

Kdo vyhledat ji pro mne a získati chce — " ek' —
^mj knížecí mj prsten, bu první z rek rek !"

Tu bojar za bojara se schoval, jaký div?

Já dl: „Chci pivésti ji dvou týdn jist dív!

Na dvoe zlaté Ordy jsem — z dálných spje cest —
kdys knžnu Apraksiji jak rži uzel kvést!

Vlas její— to len zlatý, má hndý, žhavý zrak,

jenž irou nocí hoí jak hvzdy plápol v mrak.

Sníh skvoucí její hrdlo, a adra zrcadlo,

v nž plno rosy — písní v den jarní napadlo.

Jak srna štíhlá, krásná, vždy smích má na líci,

jež kvtem plane hlohu jak rubín záící.

Sto druh dej mi statných a zlatý chystej šat,

máš carskou míti dceru, chci sám tvj býti svat!"..
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Tak stalo se. Když slunce svj paprsk vrhlo v zem,

tam, kde zrá žlutý oranž, jsem i)ádil s druh stem

Car hrozný zlaté Ordy stál vzpímen na trn
v nachovém z kmontu plášti a z perel v korun.

Vous dlouhý, šedý splýval mu s brady ku pásu

a v zrak mu hrdos dýchla, hnv dsný do hlasu:

„Rci, hoste, pro jsi pijel a jaký je tvj vzkaz?

Co díš, já nevím, sic t psy dám vyštvat v ráz

!

Mou dcerku ruský barbar si neodvede v chýš,

jí tisíc rek steží, dív zdrtí t, než zvíš !"

Krev ohnm vzplála bujn mi silné ve hrudi:

„Hoj, uchvátím ji mocí, tvj pych mne netrudí!"

Hned skoil jsem, kde svítí v še bílá komnata,

jež z kišálu má okna a stropy ze zlata.

Le železné tu dvée. Kol v hrad hluk a kik.

Mj dobrý druh, me vrný je roztál v jeden mžik.

Tam na želvovém loži, jež hívou stláno lvic,

spí knžna Apraksije. jí ve snu rdí se líc.
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Tak la, když v kvtech ze sua se budí v jitra svit.

svj odmyká zrak clivjný, v nmž lazur nebe skryt.

A její volná kštice, ten zlatý, dlouhý vlas,

jak pole žitných klas se vtrem jemn tras'.

On splýval k pružným bokm, hvzd poset kišály,

jak štíhlé tlo bízy když kvty obalí.

I vstala, kade rukou si hrne od víek,

a její oi tpytly jak v noc dv hrdliek.

Pak usmála se vlídn: „Jak luzný je to sen!

Chci s tebou jít, hle, touhou již zrak mj porosen

;

já dlouho ekala t, než pijs z dálných stran!"

Ji v náru chopiv, smle již páilím skrz pt bran.

Tam v dlouhém korridoru, íms kvty zakrytém,

mj ehce koník vraný, v zem tepe kopytem.

Když boj vel, ze stedu vždy mne odnes' nepátel,

když víil hlahol bubn a toul rachot hml.

I dnes, jak vodopád, jenž se ítí dol s hor,

se vzpínal v ped a nazpt a z chípí plál mu vzdor

3
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A lile, tu brána šestá, v ní rek mnoho set.

jak po dešti když rosa na zkvetlou padne snt.

Car hrozný zlaté Ordy v jich ele vyjel sám:

„Hoj, lesklých vašich me i toul málo dbám!"

Pét skolil jsem jich ranou, pt zdrtil ov skok,

plán ped námi tu volná, stop ticet každý krok.

Kde tábor nl mých druh, jsem vedl jeho sled:

^Strhnte stany hílé a za mnou hbit v ped!"

Tak jeli jsme ti noci, ti dny jak o závod,

až stíbrných vln I)npru nám blýskl v oi brod.

Tam z mladého jsem doubí stan spletl u skály,

s níž bílé holubice k nám v hejn slétaly.

Též s kolouchy la pišla, když západ hoel v nach,

a svtlušky se tpytly a hasly v bainách.

Pak cvrek zvuel v tráv jak vlna o škebli,

a vtík šuml, smál se a hrál si se stébly.

Noc hvézdozraká slétla k nám kídlem emavým.
Já dumal: „Kéž zas nivy již rodné pozdravím!"
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Le náhle z mlhy, v tichou jež zvolna klesá plán,

klus oe slyšet bylo a v temnu blýskla zbra.

„Zdaž stíhá nás car Ordy, neb lupi na nás vpa?"
— „To Darija, má sestra" — dí knžna, „prchnm ztad

!

— Rek nezmohl jí žádný, prch' ped ní každý muž,

než dostihne nás v letu, ó prchnm, prchnm juž!" —

Já smál se, hlad kníry: „To marná vru e!"
Luk uchopil jsem tuhý a bitkou ocel v se.

Na bujném jela oi, byl hndý do tmavá,

jak ped bouí mrak erný když kídlem zamává.

On toil se jak stela, když letí z ttivy,

a z nozder žár mu sršel a jiskry ze hívy.

Byl jako horský potok, když, zpnn v eišti,

se do údolí bleskem v sto kaskád roztíští.

A huí dál svou píse, v ráz duby vyvrací,

chýš každou mžikem drtí a v ped vždy burácí.

Nes' jako jelen šíji, když lovc slyší shluk,

a v sluch mu div zahmí pak lesních roh zvuk
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Tak, noci svtlá hvzda, se na nm pyšnila

jak vichr dsná, hrdá, jak luna spanilá.

Na pílb zlatý chochol vlál jak pták na kei
a pod ním tml se, vlnil proud erných kadeí.

Hrot železný se blýštil jí v ruce nad opál,

le šíp mj bystrý srazil jej v zem a v letu sklál.

Tu padla na zem tvrdou, puk' pancí stíbrný,

a pod ním svitla iiadra a šíj jak u srny.

Tpyt její bílých ramen plál hvzdou do noci,

i zalkala: „Ó bda mn siré, bez moci!

Já pisáhla, kdo z rek mne v ptce pemže,
že pyšnou skloním hlavu, jej vezmu za muže!"

Y plá hoký klesla, z nho kvt lásky puel však,

pod keem rokytovým nám do sn zvonil pták.

I byla útlá, krásná, jak horská gazela,

když deštm polibk mých se tema zardéla.

Zrak její erný jiskil se z dlouhých as, mne zpil,

že v ní, jež plna kouzla, jsem dýchal jen a žil.
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Má hrdlo jako sajka, jha kteráž nesnese,

když v závod s orlem tká a bloudí v pralese.

Skvost zlatý rám z 'obil, pás stíbrem protkaný

kol pružných bok pjal se a splýval se strany.

Když, arovná, se chvla v mém žhoucím objetí,

jak lilje byla istá, k níž slavík piletí.

Tak do rží mi zkvetl den máje, do tpytu,

jak z chmur k 'yž duha zlatá se mihne v blankytu.

Le ku pedu, kde Kyjev sto vží k nebi zdvih',

dál buranem a stepí, dál s vtrem na dostih!

Den hoel žárem, z msta když u bran, ve chvatu

vstíc Vladimír nám vyšel, sbor knží v brokátu.

Hoj, pohár jak se pní, jak víno plá, zní zpv!
Dv svatby strojil kníže nejkrasším ze všech dv.

Dní sedm hodováno pi íších z kišfálu,

kvas knížecí když šuml v ryk strun a cymbál.

Tu za habrovým stolem vstal kníže, volaje:

„Již dosti plesu, písní — a rej hmí turnaje!
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Kdo bohatýrskou sílu má v hrudi, mužnou ps.
o sUívu bij se vlastní a o své družky est!"

Hned rek dvacet splo, kde v zái skvl se dvr.

Tu stáli, ohe v zracích, jak blesky ze dvou chmur.

I)al kuíže znak. Již duní zem sirá pod nohou,

me s meem kižuje se, j^rach víí oblohou.

Tam ostré lámou devce, zde k teri letí šíp —
v tom nade mne všech z rek ne^jedí nikdo lip!

Dí Darija, smích v oku: „V boj, druhu, se mnou spj!

Dej na hlavu si prsten, má stela protkue jej!"

Luk vzala v bílou ruku — sto verst je do mety —
šíp letí jako vichrem — v nm prsten zakletý!

Stud zaplanul mi v líci, hnv krutý sevel hru:
„Stj, choti má, mi v slov, te ty mým terem bu!

Le padla k nohám v slzách, a prosbou ret se chvl:

„Ó nechtj svit život mj mladý zlob stel!

Dv nedolétnou cíle, v dál padnou ('o trávy,

šíp tetí protkne srdce a hru mou zkrvaví!" —



— 39 —

Žel, byl jsem neúprosným jak led zlou ve chvíli:

kéž díve bych byl klesl v stín chladné mohyly!

Šíp první nedoletl, šíp druhý — stejný smr —
le tetí, bda, padl jí bílých do ader! . . .

Ó druzi, jsem vlk šerý, jenž prchá do svta —
jsem Dunaj Ivanovic, má pou jest prokleta

!

Když noc své tmavé tásn v kraj snící rozpíná,

klid marn hledám v srdci, žal v hru se zatíná.

V boj nadarmo se vi-hám, vždy dál jen, ku pedu
hmít musím trudnou poutí, mrak v plachém pohleuu.

Jeábi jsou mi druhy, jich kik mne provází,

když bloudím šírou stepí, skal strží, nad srázy.

Jen šakal jest mým bratrem, jenž ceká na koist,

a v)je v strmé rokli, jsa lupem svým vždy jist.

On zapadlé má boky, tvá divou, laný spár,

a jde, kde pijí srny, by nes' jim smrt a zmar.

Tak vzpomínka mi v duši svj ryje ostrý vid,

zkad prchly holubice již bílé — mír a klid

!



Sedlák Mikula.

3\í a mohyle v stepi, jež se táhla

dálkou nedozírná, neobsáhlá,

Bojan sedl, bradou šedou kýval,

bludný zpvák, slepý staec vští,

a svou dumu v pohod i v dešti

takto pi varyt zvuném zpíval:

„Kde jsi, Iljo, ruský bohatýre?

Pji dnes tvou chválu stepi šíré,

chloubo ruská, volám tebe zpvem!
Pispj, mládce, nejvtší všech reku

deset dní již válí, v nedaleku

vztekem na smrt zápasí a hnvem!

Svatogor, jenž v mraky noí tém,
sedlák Mikula, syn Báby Zem,
v krutý boj se dali strašný, klatý:

pláe svatá Rus, lká a se dsí,

poj, ty'3 pemoh potvory a bsy,

s nimi bij se, zjednej zas mír zlatý!'
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Tak bil v struny, vlkem letl polem

jako stela hbitá za sokolem,

a kdo poví nám, zdaž stihl mety?

Vichr stenal, s bílým hrál mu vlasem,

a jak v posmch, s kee hlohu asem
na skrá stíbrné mu sypal kvty.

Zuikl den, již v mraku blýskly hvzdy.

Bojan bez oddechu pl však vezdy,

a když hasly, lile, tu Ilja ped ním.

„Jdu, kam dl jsi!" ekl bez váhání,

a již zmizel v husté páe ranní

on i k i medvd skokem jedním.

V buran jitro zlaté rže hází. —
Ped Iljou step dálná beze hrází,

zem nezorauá, neveselá,

plná hloží, skal šla na vše strany,

a tam spatil výjev nevídaný,

strnul žasem, jeho hru se chvla.

Uzel souboj. — Obr, který hlavu

ztápl v oblak zlatolesklém hávu,

nerovný boj válil s trpaslíkem.
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Kam vzpjal uohii — údolí se tvoí,

ruku vztáhl — v ervánky ji noí,

v}'ki'oil — pt hou ušel mžikem.

Hoj, byl on to Svatogor muž boží,

on, jenž hrd na hvzdném spal loži,

hrady zvracel, bil se s reky všemi,

msta boil v pýše nelítostné,

a když smál se, zvukem boue zlostné

celý vesmír chvl se, hrzou nmý.

Do kštice svých vlas blesky stásal,

s nimi hrál si, s vichrem rval se, jásal,

a kde stanul, v pouš vše mnil všady.

Úpla zem tíží jeho krok,

kterou v plái nesla dvacet rok,

než syn Mikula jí vzrostl mladý.

Pijel však již oi na sedlaném,

nežli soumrak rozlouil se s ránem,

na souboj zval Svatogora smle :

„Píšero, jež v lno biješ matky,

v propast tmy já srazím tebe zpátky,

odkud vstal jsi, pelud Noci ztmlé "

Svatogor však, silák, slova nedí,

drsný smích jen vrh' mu odpovdi.
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a pak vztáhl k ervu rám tuí.

Mikula se uhnul skokem hada,

a již meem bodá, see, vpadá

lstí i hnvem, marn obr zuí.

Darmo zdrtit chce jej silou svojí —
vždy se vymkne a zas vrátí k boji,

a den tmí se, a noc jitrem vzchází

:

tak dva supi o lup na skalisku

s rykem válí, když jej zeli v blízku,

stela lovce než je v propast srazí.

Zemdlel Svatogor, kol moe krve,

zemdlel Mikula, však jako prve

prach se zvedá, dál boj hímá stepí,

až pak náhle oba jednou dobou

padli na zem, uchváceni mdlobou,

a jich zápas skonen velkolepý.

Ale sotva do znavené hrudi

oddech zavlál, v ptku je zas budí,

vstali bleskem. Ku západu zlatem

žhavé slunce chýlilo svou kštici.

Chytli zbroj, vztek zahoel jim v líci

mezi n v tom Ilja vkroil chvatem.
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„Bud nám soudcem!" vzkikli oba rázem.

„Jeden pán kde jest, a druhý plazem,

a kde jilm, a pýr mu stopy líbá.

Málo pro dva nám je v svt místa —
život jednoho smrt druha jistá,

nerad horský modín šíji shýbá

!

Bud nám soudcem, kdo z nás vtší více,

koho z žuly páž a srdce lvice,

kdo má vládcem býti a kdo sluhou!

Marn zápolíme ze dne k noci."

A jak vichry dva, jichž nelze zmoci,

vzdorn dali se zas v ptku druhou.

Svatogor v ráz chytil skalnou horu,

vrhl ji v tú nebes, do obzoru,

marn eká — zpátky nepilétne.

Smál se Mikula, vzal s pole hrudu:

„Zdvihni tu, já otrokem ti budu,

než-li smrt rej dn mých vratký petne!"

Darmo zdvihá silák mocnou dlaní

:

„Co ji poutá k zemi?" — «„Pot mých skrání.

A již v závod zve jej novou zvlí:

„„Sedni na k, k tmavému spj lesu —
dív tam brázdu vyorat chci v plesu,

než-li dojedeš jen cesty k pli.""
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V smíchu urval obr slunci oe

:

zlatohivák, v paprsky se noe,

vzpjal se rázem — skok, sto hon v cest.

Mikula však vesel vyjel s pluhem,

píse zpíval sob v díle tuhém,

pohnal kobylku — skok, hon dv st.

Hnvným Svatogor ted blýskl zrakem

:

„Ješt nezmohPs mne v boji takém,

hle, tu les — jej ruky vzmachem zniím!"

A již duby rval i cedry, sosny,

drtil vše - byl dsný, neúprosný.

Klidn sedlák pravil: „Já jej vzklíím!"

V pdu kyprou hodil zrnko malé

:

a hle, vzešlo již a rostlo stále,

rostlo mžikem, k nebi se až vzpjalo,

a již puí, zlatým šumí plodem,

a zas nové stéblo vzrostlo spodem

v tisíc odnož, vše kvetlo, zrálo.

Celý hvozd tu klas ped ním dálný

a jím hluel hlahol triumfálný :

„Jsem chléb svta — kdo mne zniit mže?
Jsem zdroj žití— každou bolest sytím,

a že plesám, proudím vždy, to cítím,

ve mn spí sen dcka i máj rže.
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Nesmrtelnost ze zrak mých sálá,

z pouští tvoím ráj, mnou puí skála,

z mléka ader mýcli jen lidstvo vzrstá.

Všady bujím, kypím, neumírám,

k svému prsu lva i erva svírám,

zrno ptáku, vele plást dám v ústa.

Zlatým klasem biji v hvzdná sídla,

mnou duch lidský vzplá a zvedne kídla:

nad vesmír jej vznesu nekonený.

Bouí jásám, moe poutám lodí,

hory srážím, mnou vše dýše, rodí,

hrudí mnou hmí chorál svt vný!

Srnou plachou prchám k šípu lovce,

prs, vždy plodnou, vrhám na ledovce,

sluji ruchem, strdím jsem i manou,

z mozol se rodím, klíím z potu,

pekám vše ! Kvt révy, píce skotu,

zázrak jsem, mnou kosti z mohyl vstanou

!

Z muk a trudu, jimiž lovk pádí,

vždy mu z rohu sypu radost, mládí,

hrzou dnes, jsem zítra jemu krásou.

Do ela jej líbám sluncem lásky,

v kolébce mu šeptám háje, zkazky,

zoru v snv mu stásám zlatovlasou.
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A když vzroste — pluhem jsem pak muži,

ve mn zraje on, mnou rám tuží,

strašnjší jsem zbrojí než hrot mee:
zdrtím vše, co v cestu se mi staví,

hory pohbím v moe stébel, trávy,

z níž roj žití vným proudem tee.

Jsem chléb svta — kdo mne zniit mže ':

Ve mn spí sen dcka i máj rže,

jsem chléb žití, mnou vše puí znova!..."

Tak to hmlo, rostlo hymnem klas —
a kol všichni nmi od úžasu,

Ilja pouze k druhm dl v ta slova:

„Mír bu s vámi! Ty se navra k roli,

ty zas hory kácej, rovnej doly,

a již májem štstí k lidstvu sletí.

Stejní v síle, bute brati v práci —
a než v smrt náš život dokrvácí,

pejte, bych byl v kruhu vašem tetí! "^



Kníže Vasil.

Jiluí zvony v Novgorod zlatém,

na námstí lid se hrnul chvatem,

v jeho stedu šedý herold šel

Jaká zpráva radní pány leká?

Zda kde íhá zhouba nedaleká,

moská boue, lupi nepítel?

Vyšel z doupat lesních Litvín mraný,

aneb Norman, vlk ten krvelaný,

msta ohnm plení, mrakem stel?

Herold kynul. Množství tichlo v mžiku

„Ne dav sup, tábor loupežník

rozložil se Volhy v peejích.

Hrza ped jich krokem letí všady,

MamelíS" syn, kníže Vasil mladý

stanul, šíe zhoubu, v ele jich.

Taký vzkaz on poslal, hanba rodu:

je-li muž statných v Novgorodu,

na souboj zvu všecky!" — Herold ztich*

Ale sotva skonil, boue dravá

davem rostla, vzpínala se vava
jako píval, který trhá hráz

:

tisíc rukou zatínalo pst
a již hbit na kun sedlo k cest

junák sto, k bránám splo v ráz,
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kde se blíže Volhy, pi úboí
hoch krylo ticet erných oí
pod stanem, jejž stínil starý vaz.

Západ hoel zlatrudým svitem. —
Mladý Vasil, chránn skalným štítem,

dumal, k dáli byste zíral tmou.

Což tu kolem rozpuelo krásy!

Stepí mlkly pták zpvné hlasy,

proud jen huel tesknou píse svou,

který, jak plod zlatý na meruce,

do ervánk zrumnilo slunce

Po blankytu lehké mráky jdou.

—

Vasil krás všech nevšímal si zcela;

trpkým žalem hru se jeho chvla,

vzpomínal si chvíle zašlých let.

Dávno tomu již, kdy v rozkaz rady

z msta vypuzen byl inem zrady,

aj, as nyní pomsty k nmu sle

!

V ele druh vrací se dnes zpáiky:

neušetí msta, rodné chatky,

Novgorod se musí ped ním chvt.

Jímá kupce, chytá lodi všecky,

slzy žen jím nehnou, ni plá dcky,
vraždí muže, pálí ves i dvr.

Dnes je vyzval — zdaž v nich srdce rek?
Ceká — zírá — hle, kdes v nedalcku
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šišák tpyt zaleskl se z chmur.

Skoil jako pardal, krev jeuž cítí,

ó, byt za ten okamžik dal žití,

cestu zakroil jim, val jak tur.

Vichru bleskem kížily se mee.
Zvouí ocel, proudem krev již tee,

jedeu proti stu — zdaž odolá?

K pomoci svých nepovolal druh —
vztekle otáí se v tsném kruhu,

bije, sráží vše kol do kola.

Kik a náek — prach se vkol šíí,

než vzplál úsvit, lehli bohatýi,

k poslednímu Yasil zavolá:

„Vra se voln do zpupného msta

!

Rci, že taká všechnm bude cesta,

kdož se ke mn s meem odváží !" —

V mst úžas. — Radní páni v spchu
svolávají obec, bez oddechu

do zbran zvou všechny, ku stráži.

Rudou záí zardly se hory —
hoí Novgorodských bílé dvory,

dým a kik až k mstu doráží.

Xa poplach zas bijí zvony hranou,

v pýše Vasil ped zamenou branou

prochází se, boky podpírá

:

„Do dr zalezli jste. plém myší?"
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Radní páni na hradbách jej slyší,

každý strachem div že nezmírá.

Co tu init? Rozhodli se pece —
pláštm z purpuru své kryjí plece,

dav jich k Mamelf se ubírá.

U zlatého vdova kolovratu

na kesle si hovíc, na brokátu,

rukou hbitou bílý pede len.

Ped ní služky v dlouhém korridoru

tkají skvostné látky jemných vzor,

každé jiný úkol pidlen.

Jedna zlaté navléká si nit,

v oko druhá hned je chytá hbit,

smíchem, zpvem zní vše celý den. —
Ohlas krok zdvih' se po nádvoí.

Ped knžnou se nízko posli koí,

každý z úcty elem k zemi pa —
žalovat jdou na milého syna.

Vdova myslí, dumá, rozpomíná,

loktem bílým opela se v zad,

usmála se, a pak dí v ta slova:

„Vyhledejte kmotra Vasilova,

poustevníka — pemže ho snad!" —
Prchla noc. — lile, poustevník tu starý.

Po pás brada, v oku zápal jarý,

kasá ruce, v boj se hotoví.
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Vlasy jeho k zemi dosahují,

rozkroil se jako dravec v sluji,

ve spár chytil topor habrový,

najiáhl jej, mrštil po juuáku —
letl topor jako stela v mraku,

dosáhl však cíle? Kdož to ví?

Stál zas Vasil neporušen, smlý.

Smíchem divokým rty se mu chvly,

urval z vozu tžkou, silnou voj —
za kmotrem se pustil na dostihy.

Poustevník, jak zbaven let svých tíhy,

snad že zmládl, zahodil hned zbroj,

k dáli spchal jako v letu j)táe. —
V mst opt kiku, náku, pláe,

s Yasilem kdo te se pustí v boj ?

Opt radní páni k zámku vdovy

jdou a prosí pokornými slovy:

„Slituj se, mj s nebohými žal!

Poustevníka pemohl té chvíle —
kdož se mže rovnati mu v síle?

Jeho rám tvi*wší žuly skal!"

Tehdy vstala hosudarka v chvatu,

do erného oblékla se šatu,

s ela pílby rudý chochol vlál.

Kráí sama, kde té doby práv
Vasil hody strojil ku zábav,
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veselil se, tancoval a pil,

a že koist dnes as byla štdrá,

stáel si v íš s pldruliého vdra
víno, blahých vzpomínaje chvil. —
Zlehka od pozadí, bez meškání

knžna pikradla se, kolem skrání

objala jej rychle ze všech sil.

Marn Vasil bránil se a úpl,

v objetí tom každý odpor ztupl,

k jeho uchu šeptal sladký hlas:

„Ukro, synu, svj hnv slzou matky,

Xovgorod t rád již vítá zpátky,

oteve ti brány tžké zas,

smrtící zbra nech tu v poli šírém —
štítem vlasti bu a bohatýrem,

ped nímž by se vrah náš bázní tas'!

Zalkal Vasil: „Chyte, matko, vru
skrotila's mne, pepadši mne v šeru

od zadu, lip nežli mnohý druh

;

ale kdybys, neobejmouc jemn,
z pedu byla sama pišla ke mn,
byl bych tebe zabil, pi sám bh!"



Slavík loupežník.

JRád slyším veselý zvuk lesnícli roh,

když rudnou hrozny rév, sní kvty hlohu,

a klidem jesen, než sny své peká,
v dál chrt za kancem když pádí smeka.

Jak v skalách echo zní, jak ehcí oi!

Pes rokle, strán, hvozd dál tmou i zoí

hmí lovc družina, jich planou zraky,

a ples jich burácí až nad oblaky.

Však smavé jitro dnes co dýchlo rosy!

Svit zlatem zardlý pa do rákosí,

pl skivan, šuml háj, nach svadlých lista

plál žárem opálu, snem amethyst.

Mhy šedý táhl stín kol stíbra eky,

ev dolem buvol znl nedaleký,

zde buká ozval se, tam holub snivý

svj k družce zapoal zpv zádumivý.



55

Zrak hndý mladých srn se kmitl skokem

a znikl v pralese zas pehlubokém,

tu zubr val a vlk, le dále v houští

za jinou koistí se Ilja pouští.

Dva dny a noci dv, co za soumraku

znik' náhle, bezdky svých druh zraku,

když tlumem javor zel od klokoí

se blýsknout divoké a zpurné oi.

Hned skoil na k, v cval jej bodá, stiská,

dnem, nocí pes doly a pes skaliska,

až dnes, kde eky vír se dme a valí,

zv spatil doštvanou blíž strmé skály.

Zdaž medvd to i rys, jenž s hnvnou lící

dál prchal pralesem, kdož mže íci?

Byl srstí huatou skryt celý všude,

jen z hustých blýskly as tmou oi rudé.

Le Ilja poznal jej, dál pádí v plesu,

to Slavík loupežník, bs, hrza les,

jenž hvizdem vražedným kraj plenil šírý

a kupce zabíjel i bohatýry.

Luk napjal k výstelu hned Ilja mladý :
—

„Hoj vzdej se, píšero! Dnes pych tvé zrady
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již na vždy skoní se!" Le v dsném letu

hvizd náhle strašlivý hml na odvetu.

Jak tisíc Ijoiií ryk když hýkne rázem,

on zavyl — jilm sto v ráz padlo na zem,

proud eky stavil se, skal pukly stny,

však Ilja smál se jen, stál nevzrušený.

V tom druhý zaval ryk, až zem se chvla —

jej v hrudi pilla však Iljy stela,

v ní tret zstala jak v prasklém kmenu

a za ni Slavíka rek váže k tmenu.

Nech trhá, zpouzí se, nech tese hívou,

zas musí pes rokle zpt jízdou divou,

a v sedle Iljuška vous hladí sivý:

„Dnes slunceVladimír se vru zdiví!"

Jak víno v poháru, den svitem hoí, —
V nm Kyjev, paprsk spjat chvjných moi,

až k nebi vypínal stech zlatých krovy

a rdl se, v pohádce hrad topasový.

Kde zámek knížecí nl, v mraky noe
pt vží, neznámý rek skoil s oe,

ku brán žulové jej chvatem váže,

vsel smle, neptal se ni sluh, ni stráže
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Dnes kníže Vladimír všem hody strojí,

kdož znají v ptce stát, jsou reky v boji,

kdož bohatýrský zpv vždy rádi slyší

a kvasem nezhrdnou ni plnou íší.

Sí plane jásotem. Kol dlouhých stol

dav use bojar si ve plkolu,

íš hmí, zpv klokotá, vždy hlahol vzrstá,

ím srdce petéká, tím zvuí ústa.

Tu náhle Vladimír, jenž sedl v ele,

dl: „Zjev nám každý rek své iny smlé,

kdo ptkou nejvtší si dobyl plenu,

ten zlatý pohár mj mj za odmnu!"

Vstal Volha bohatýr, dl mužnou eí:
„Ten nezrodil se rek, by mne byl vcí,

já tisíc Tatar zbil jednom ve dni,

jsem první pi íši, jsem v boji pední!"

V ráz po nm, jako blesk když padne z mrana,

vzkik' Potok Michajlo: „To chlouba laná!

já obra zardousil, na plýtvat slovy —
jak vž byl, každé vám to dít poví "

Však Aleš, úlisný jak pardal, volá:

„Mn žádná ze všech žen již neodolá!
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Dav muž zmoci, to být hrakou musí!''

Dal apku na stranu, knír kroutil rusý.

Tím jeden, druhý zas se jiným chlubil,

ten draka usmrtil, sa onen zhubil,

až z lavic u dveí vstal jinoch z ady,
v sted sešel bojaru. Kol ticho všadj'.

Dl, z rek poslední sám mezi všemi

:

„Já ubil Slavíka!" — Kol úžas nmý.
„Já sem jej pivedl, hle, blíže brány

dlí, k mému sedlu tam jest pipoutaný!-'

Ven proudem valili se bohatýi. —
„Jak v zázrak uvit?" to z tlumu víí.

Však než se rozhlédli, vstíc, plný vzdoru,

zrak divý zablýskl k nim z korridoru.

„Tvým zlatý pohár jest !'' dl k mládci kníže.

„Však rozkaž, loupežník l»y pistoup' blíže,

hvizd jeho slyšet chci. Nech rychle zazní!"

Dav couvl bojar — zble každý bázní.

Le v tom již hrozný ryk se zvedl mžikem

:

Pa k zemi Vladimír, dvr celý s kikem,

hrad chvl se v základech, vž v prach se kácí.

Jen smál se Hjuška— sám v sí se vrací.
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Tam stoly zpevracel, vše rozbil íše,

vše kesla polámal a dl pak tiše

:

„Když hostem pišel jsem, sám mezi sluhy

jsem musil usednout zde za stl druhý.

Te sednout k havranm že již mi dáte?

Já nechci milosti— ni íše zlaté!"...

Zas vyšel. Na oe vše zasmušilý. —
Step tichla soumrakem. Xoc kídla chýlí.

>eíDí



Píse o kupci Fedoru.

flako v ráže dýchne i)aprsk máje plošný,

o Fedoru píse zbloudila mi ve sny.

o Xatáše mladé. Vladimíra neti.

Slyšte chudé slovo, chci ji vyprávti.

Výše podnebeské zdaž co bylo vyšší?

Nad hloubi kdo moe o em hlubším slyší?

Ale vyšší nebes, hlubší nežli moe
Fedorova láska, Fedorovo hoe.

Ku knížecí neti smlé oko zdvihl,

a již v patách krutý trest jej za to stihl —
jako zmámen bloudí, pláe, vzdychá všady.

Jakou nadj mže míti kupec mladý?

Hle, jak slunce plá dvr Vladimírv zlatý,

ale jemu tesknit, ekat pede vraty,

pi bojarském plesu ím je parob chudý?

Seti slzu, hochu, marné jsou tvé trudy,

vyplej z duše lásku, trní má a hloží —
spíš tvou bujnou hlavu do mohyly složí!
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Když je duše mladá, marua každá rada —
srdce neustále štstí si jen žádá.

Nelze Fedoru již krutou bolest zmoci,

sedl ua lo hbitou, dal se ku plnoci.

Kam? to nikdo neví — znikl bez památky.

Za rokem rok prcliá, nevrací se zpátky,

ale Nataša je bledá stále více.

Slzou zakaleny hvzdy — zítelnice,

jako lotos vichrem kloní se a stená,

nikým neželena, milým opuštna.

Po knížecím sad v plái lká a chodí

a jen upomínky v duši se jí rodí. —
Jak již tomu dávno ! Východ rdl se zlatem,

chodila zde také — le ne v hoi klatém,

pták zpv ji vítal luznou jara zvstí,

v srdci kvt jí puel radosti a štstí!

Zde jej zela prvn! Jak byl krásný, svží!

Kol bílého ela kadeí noc leží,

po mohutné hrudi erným proudem splývá,

vroubí lepou šíji, v oí máj se dívá.

Po Kyjev celém není takých oí —
pohlédneš v jich blankyt, s tebou svt se toí,

v srdci zabuší to tisícerou písní!

Ó ta vzpomínka dnes jen jí srdce tísní,

marn strom sept se k její uchu shýbal —
zde ji v náru tiskl a zde opt líbal,

každá stezka byla stopou jejich blaha!
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Dnes však noc a mrak jen zevšad na ni sahá.

žal a touha sledem, kudy smutná kráí,

krásná ve svém bolu, luzná ve svém plái.

K zámku Vladimíra sjíždjí se, letí

hosté, bohatýi. O knížecí neti

povst rozléhá se po blízku i dálí,

jak je divn krásná, jak ji smutek šálí,

že jen lká a pláe, hoké slzy leje,

nevyjasní zraku, ni se neusmje.

Darmo lékae hned k rad svolal kníže,

temné kouzlo její mladé tlo víže —
marné všecky léky, áry, zaíkání,

v srdci tžká bolest, elo k zemi sklání!

„Nepomohou léky, kíž je pomoc jistá !**

Svolal knze, z Lavry obraz nesli Krista,

modlili se dlouho, žehnali a lkali.

Ale Xatášu jen smutek hnte stálý,

hlavika ji bolí, ržová líc bledne,

rukama jen lomí. zraku nepozvedne.

Svolal reky : „Kdo ji zléí, :ia odmnu
odvede ji k sob jako mladou ženu!"
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Pišli bohatýi, sladké písu pli

o hvzdách a lásce jedeu msíc celý.

Druhý msíc na své bujné oe vsedli,

skvlém pi turnaji slavné putky vedli.

Tetí msíc k hodm zasedli a k íši:

stará báj dí, víno každou bolest ztiší,

úsmv kouzlí na rty, zapomínat uí.

Ale Natašu pec stesk a touha muí,

sama zavírá se v taji do komnaty,

kvílí, rozpomíná na den máje zlatý.

Ticet labutí to blostných jak zoe
neletlo z dálky od siného moe,
ale ticet lodí, hbitých jako stela

ped Kyjev se blíží, na Dnpru se blá.

V pedu koráb — sokol ze všech nejkrásnjší

stíbrné své plachty nadýmá a vejší, .

zlacený má stže, s nho prapor vlaje;

po širokých bocích snžné hranostaje,

lišiny též vzácné, sobol, medvdiny

s drahým kamením své rozkládají stíny.

Na palub k výši zlatý trn se zvedá.

Nad ním hlava tuí trí rudohndá,

místo oí, hle, z ní rubíny dva planou,

jachontem a stíbrem hru má protkávanou.

Na trn sám Fedor z kišálové íše

med a víno pije, k druhm dí pak tiše:
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^Picete mi, až vejdem do Kyjeva msta,

k Vladimíru zdaž nám volmi l>ude cesta?

A když cesta volná, s jakým darem teba

laskavému knzi vzdáti soli, clileba?"

Plavci dí mu na to: „Máš tu zlato, pane,

kožešiny liší stíibrem vykládané,

damašek i perly, soboliny erné,

sibiský též jantar ceny bezemrné!"

A již vrhli kotvy, pistáli v beh sivý.

Vladimír se z okna dívá a se diví

:

„ím to zrumnilo v zái nebe šedé,

zdaž to v ele vojska z Ordy král sem jede?'

Nejede král z Ordy, posli Fedorovi

picházejí s dary a dí tmi slovy:

„Náš pán kupec Fedor z dálných jede moí,

slyšel o tvé sláv, slyšel o tvém hoi;

prosí, by sml zkusit lék arné síly.

Dovol vystavt mu v sad zámek bílý,

tam, kde Nataša vždy pláe nocí tmavou —
uzdravit ji doufá, ruí svou ti hlavou!''

Líbily se dary knzi Vladimíru,

líbily se knžn: slovu jich dal víru,

astoval je skvle, vyslal posly zpátky.

Fedor svolal plavce: „Vzhru, as je krátký,
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seker uchopte se, rychle spjme k práci!''

Ztichlo msto v šeru, usnul hrad i ptáci,

v sad ruch jen stálý trvá divnou mocí —
zdaž to zázrak? hotov zámek do puluoci!

V um ti jizby z kostek pod zlatými krovy,

a ti z dub tvrdých, vchod sám jantarový.

Krásn byly jizby všecky vykrášleny,

okna kišálová, z drahokam stny,

kobercem je sobol, stny ebenové.

Na nebi je slunce — v jizb slunce nové,

na nebi je msíc — v jizb msíc jiný,

na nebi jsou hvzdy — v jizb svit jich siný,

ua nebi je zora — v jizb na blankytu

ervánky se rdí a plápolají v tpytu!

Na klekání ráno zazvonili knží.

Nataša též ze sna zbudila se svží,

pohledla oknem do krásného sadu.

Divoucí div zela! Hle, tam blíže hradu

stojí bílé jizby pod zlatými krovy,

okna kišálová, vchod sám jantarový.

Tajný strach i jásot ozval se jí v hrudi,

z lože vyskoila, svoje družky budí:

.,Hoj, kde jste mé družky, dívky ržolící!

Pojte, jaký div to, tžko slovu íci,

v sad ukázal se v tlumu ratolestí I"

Družky dí však: „Paní, k tob pišlo štstí!"

5



66

V sobolí hued šubu strojí kužiiu mladou,

do hedbávné ízy zlaté spouk)- kladou,

do sadu ji sborem v plesu provázejí.

V prvuí jizbu vešla — slavíci v ní pjí.

V druhou jizbu vešla— slova zní tam sladká,

modlí se v ní tiše Fedorova matka.

U tetí když jizby tajn poslouchala,

v tetí bílé jizb zvuná hudba hrála.

Ó jak mladé srdce nadji hned ví!
Vešla Nataša již do zlacených dveí—
zalekla se, vzkikla! Jak div ten se zove?

Na nebi je slunce — v jizb slunce nové,

na nebi je msíc— v jizb msíc jiný,

na nebi jsou hvzdy — v jizb svit jich siný,

na nebi je zora — v jizb na blankytu

ervánky se rdí a plápolají v tpytu

!

Ale nad ervánky, slunce, msíc, hvzdy
záí Fedorovy jasné oi vezdy,

do náruí jeho klesá uzdravena

Vladimíra nete, Fedorova— žena

!

Na knížecím dvoe zlaté íše znly,

dlouho o svatb si lidé vyprávli,

o Nataše mladé, Vladimíra neti.

Slovo promluví se — dále povst letí.

I



Ilja v zajetí.

JPovst divná, tajemná piletla od Nmna,
kdo ji slyšel, diví se a leká

:

Nasa, smlé dcko hor, na rtu smích a v oku vzdor,

do zápasu každého zve reka.

Dív než zlaté do kštice jitro kvtu tisíce

rozsypalo se smíchem v den tetí,

ticet statných junák chystá oe, abraku,

šírou stepí hrd v dálku letí.

A když nachem žhavých stel západ svitl a se rdl,

bez koisti, zpátky jedou znova;

chlubný Vaška bez ei, Ivan sudb zloeí,

Aleš rve si bradu, uedí slova.

Habrových jen u dveí Ilja stojí, neví,

knír jen sob kroutí dlouhý, rusý:

„Než se k ránu rozední, nechci býti poslední,

díví vzdory pokoit jenž zkusí I**
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Na kon vše, poskoil, výskl, apkou zatoil,

vichrem k Nmnu stepí jel a lesy.

Msíc stíbro sází v háj, vtík hraje na šalmaj,

do koví mlh zlatý závoj vsí.

Skrze houští, uoc a mrak padl žár mu náhle v zrak,

viz, kol ohn lupii si sedli.

V oku zážeh divoký, po pás brady, v hluboký

stín se halil rys jich tváe zbledlý.

Divných pták roj to sle : zde již vetchý, sivý kmet,

tam zas jaro v mladém zraku víí.

Plamen, který do lící jisker šleh' jim tisíci,

bídu zel a trud, jenž zlobou hýí.

Te jej shlédli — v okamžik divý hvozdem zaznl ryk,

na Ilju se všichni sápou rázem.

Rek se usmál— z toulu vzal šíp a z luku stelil v dál—
hle, dub sirý tam se kácí na zem.

Jak by hrzou strnuti stojí mlky, bez hnutí,

Ilja sám v pou další smle chvátá.

Hvzdy zašly. — Nad strání skivan trilkem vyzvání,

na východ hoí duha zlatá.

Mladé jitro za rosy ve vlas perly pletlo si,

do vln Nmna chumá kvtu spouští,
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a kde splo k noclehu, prochází se po behu
Nasa zlatovlasá, dcko pouští.

Písní, jak pták na snti, asem v lazur zaletí

rtík, kdež v luzné ervánky se vplítá,

a kdo hlédne do oí, ze zlatých tam vrkoí

tisíc stel se zablýskne a kmitá.

Jaro, kloue nezbedné, nezídka i pozvedne

okraj dlouhé, snhobílé ízy,

pod níž nožka arovná, mezi kvty královna,

bosá mihne se a opt zmizí.

Kol jen radost, zpv a smích, eka hoí v krpjích,

kvete hloh a zlatem rdí se chýže:

prchni, smle ! do sázky dáváš srdce — bez lásky

v kruh ten nikdo nepijde sem blíže!

Marn — zvoní podkova, Ilja dál jen poznova

dumá, k dívce rychlým pádí skokem.

Nezlekl jí mraný hled — v sndou líc mu zela hned

vzdorovit erným blýskla okem.

„Dlouho jsem t ekala, roky ti již bez mála—
v máj t vlíbá dnes má náru mkká!"

Ilja klesá v zápasu — Nasfa zlatých do vlas
váže, poutá zranného reka.
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ím byl zrann mladý rek? Snad jej lící ervánek

zhubil neb šíp oí, úbl ramen?

Sotva spatil hedbáv as, vnadné tílko, štíhlý pás -

s kon klesá k dcku spjat a zmámen.

Darmo trhá okovy. Sladký sen mu dopoví

bujným smíchem Xasfa zlatovláska:

„Hle, pár bílých holubic letí k nám již z chýže vstíc -

na svt vše pemže jen láska!"



Vasilisa.

zachmuilo slunce svoji zlatou kštici

v západ nad Kyjevem pozvolna se tmící,

zardlo se v posled na ervánk moi,

a pak v mraku zhaslo. Jako v tžkém hoi

spalo pod ním msto. Noc kol tichla šírá.

Ale v bílém zámku knze Vladimíra

dosud ozývá se cinkot zlatých íší,

a kdo pijde blíže, bujné zpvy slyší,

zbraní chest i jásot pomíšených hlas.

Za habrovým stolem, ku skvlému kvasu

do plkola sedli ruští bohatýi.

Jak jich zraky hoí, jak jich íše hýí!

Zeleného vína plyne bystrá eka
a jich hlahol bouí, hluí do daleka.

Kníže Vladimír však schází v jejich kruhu.

Pousedl stranou, nevšímá si druh,

opel rukou bradu, zadumal se tichý.

Mran, nevesele slyší jejich smíchy.
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tžký žal mu duši rozrývá a tíží.

Devt prchlo týdn, desátý se blíží,

Parášu co pohrbil, ženu holubici,

slova nepromluvil, a jeu sedí snící.

ím víc bouí druzi, tím víc bolest vzrstá,

netknul se mís zlatých, neovlažil ústa,

a jen dále chmurných myšlenek nit spádá.

Marná reku snaha, marná pátel rada!

Sedmý den již trvá hod vava plošná,

Vladimír však posud nezbudil se ze sna,

posud žalost hrozná v duši se mu vtíná,

slova nepromlmdl, neokusil vína.

Velké hoe padlo v ruskou zemi svatou,

jako mráz když padá v roli nepožatou:

jako hrdlika když kvílí osamlá,

zalkala má sirá, v bolu zaúpla.

Aleš bojarin však slyšel její lkáni

a hned kueravou hlavu v ruce sklání,

pemítal a dumal, v myšlenky se ztrácel.

A pak rázem povstal, všecky íše kácel,

dal si apku stranou, ruku vzepel k boku

:

„Hoj, zdaž máme tady zstat dv st rok,
sedt zaháliv, mait pitkou chvíle?

Xenabudem slávy, nedostihnem cíle,

slunce Vladimír nám zatím zhyne žalem

:

na kon již, na lov, v lesy nad úvalem!"
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Vstali jako boue, jako vichrem spli

pes hory a eky v záše les ztnilý.

Honí hrozné zubry, honí vlky šedé,

pes bažin)', skály jejich stopa vede,

z luk ocelových, kam jen stihnou zrak)',

stílí divé kance, stílí dravé ptáky.

Minul tak den první, minul druhý, tetí.

V knížecí však tvái blaha nevidti,

erný stín se klade po ní mrakem noci,

nelze Vladimíru tžký smutek zmoci.

A zas bojarin tak Aleš dumá, praví:

„Dlouho-liž nám lovit, snášet úpal žhavý,

roklemi se ploužit, za plachou hnát zví?
Hanba bohatým, s ní když síly mí,
koist eká na nás bohatjší, jiná —
teba pych nám ztrestat "vraha Tataína!"

Neletí to z luku stela rychloletá,

ale ku Krymu hmí bohatýrská eta.

Zdaž to ped nimi se labu mihla bílá?

pro jak divem se hned tlupa zastavila?

Nebyla to labu, bílé jsou to dvory,

zámky Danilovy v lesku jitní zory.

Do rubín hoí stecha pozlacená,

s prahu vítá hosty Danilova žena.
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Jako jarní rže v zlatém tpytu rosy

emobrvka kloní, zardívá se, prosí,

zve, by vešli dále, muže doma není.

Ale všichni náhle jako v onmní,
vru krásy také nespatili v žití:

vlasy erný eben, z oí hvzdy svítí,

plet jak úbl skvoucí, rzné poup — líce.

Není v celém svt také krasavice

vzrstu labutího, malinových rtík.

Hosté postanuli, radili se v mžiku

a pak do vysoké jizby vešli za ní.

Každý požehnal se, obrazm se klaní,

kol dubových stol usedli si tiše.

Švarná hospodyka zlaté nese íše,

medu nalévá jim, zeleného vína,

a pak sedá bHže, hovor zapoíná:

promluví — to zvonky, usmje se — rže.

Takým kouzlm které srdce zdolat mže?
Náhle smutek taje z líce Vladimíra

a jak sluneko když z temných mrak zírá,

v zraku jiskrou šlehl, zaplál úsmv jarý.

Zapomnli na lov, na Krym, na Tatary,

a když veer stíbrem zkvetl do úsmvu,
kníže s družinou se vracel ku Kyjevu.

—

Ale myšlenky zas spádá Aleš znova,

cestou pohvizduje, hovoí v ta slova:
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,,Dobe, po milém kdo teskní, touží všade,

ale neteba si kazit žití mladé,

dn si ukracovat v starostech a péi.

Smutkem žal se tžký nikdy nevyléí,

spíše teba k stolu radost zavolati.

Oženiž se, kníže, pijdou snové zlatí,

bude komu Utám se pokloniti nízko,

matikou zvát koho: štstí tvé jest bhzko!

S májem pijdou kvty, k nim se blaho vmísí

a kdo krásnjší zel v svt Vasilisy?"

— Ale kdo kdy vidl, slyšel, vc ne malá,

od živého muže by se žena vzala?

„Vyšli k Danilovi posly, vyšli sluhy,

labutí a stílet na Krymské jde luhy,

litého lva ubít, a pak obé zchytra

na knížecí obd pinese ti zítra!" —

Sotva nad jitrem den vzeplál zružovlý,

Danilo již posly vítá, chystá stely.

A než k poledni se slunce paprsk vznítil,

litého lva ubil, labutí sto chytil.

Vesel navrací se ku Kyjevu mstu,

když tu bojar sto zastoupí mu cestu,

kozák sto donských, sto též Tataín.
Nelekl se junák, nevyhnul se v stínu,

a jen ptá se: pišli pojíst soli, chleba?
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„Soli ne ni chleba, hlavy tvé nám teba!"

Skoil Danilo hned, jako boue vpadl,

natálil luk tuhý, ostré šípy kladl,

stely zašumly — s každou zhouba jistá

Vyprázdnil toul plný — kol jich leží ti sta.

Ale na západ prach se zdvihl šíí —
jedou proti nmu ruští bohatýi.

Zasmušil se junák: „Co svt svtem stojí,

bratr na bratra kdy bitkou vpadl zbrojí?

Komu požalovat nad ernou si zradou?"

Hoem líce zakryl — proklál hrud si mladou. —

Odesýlá k vdov Madimír již svaty,

bére z kmentu šaty, sedá na vz zlatý,

pes hory a eky, stepi, buran svží

k Danilovu dvoru letí tverospeží.

Ticho v nm a smutno, vrata uzavena.

Na prahu jen pláce Danilova žena,

bílé ruce lomí, hoké slzy seje.

Vchází Vladimír k ní, kloní se a smje,

za ruce ji bére, líbá v sladká ústa.

„Nelíbej mne v ústa, zem již pro mne pusta,

ale rozlouit se dovol s mrtvým tlem!"

„Nikdo nevychvátí mi t v svt celém,

svatební šat vezmi pestrý, kvtovaný!"

I
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„Druha milého dej díve zlíbat rány!"

A již vsedli na vz, letí k temné dáli.

Krkavci ti erní v stepi zakrákali,

rvou se o mrtvé tam tlo bohatýra.

Vasilise duši tžká trýze svírá,

klesá každým krokem, a pec dále kráí.

Hle, tu druh již milý! . .

.

Padla k nmu v plái,

líbá mrtvé tlo, slzami je vlaží,

vydírá me z rány, v srdce si jej vráží

a tak Vladimíru posledním dí stenem:

„Není pro mne štstí v svt zachmueném,
bez milého druha není druhé vesny!"

Mrtva k zemi klesla. Vzkik se ozval dsný. —

Step zas mlí tichá. Západ dokrvácel,

kníže s družinou se ku Kyjevu vracel.



Duetto pi hvzdách.

XIj a..

íliž lioíí západ, ervánk vely

do hvozd padly, v stín jež se tmly,

a každý lístek šíp zlatý.

Nad ekou mhy jdou do dálky šeré —
mé s nimi plují vzpomínky steré

!

O! pod nebem i pod krovem chaty

pro minulost zas kídlem svým pere

v sen mj, tak sladký a svatý?

Vzduch voní hlohem, pod olšin skrýš

ó slyš,

nám slavík zvoní cymbálem do snu!

V nit zlatou spádá pohádek tísn,

máj štstím kouzlí v javor i sosnu,

jak perly proudí z hrdélka písn —
miláku, sníš?

Nám slavík zvoní cymbálem do sn!
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Ilja,.

Zas ped mým zrakem v dáli step divá

v uí vichr bouné dumy si zpívá,

a jestáb uad skály vzlétá.

Zmij na slunci se beje, kde v plesu

vlk laný pádí za zubrem k lesu,

pn cedr v hrrdbu jenž splétá.

Dál, dál! to buí z mohyl a vesu —
bij, hímej nad okruh svta!

ILTasa,.

Zašustla kídla — tiše — jen vzdech

pa v mech!

Kol plno jahod, rosy a zlata!

Hle, skrze vtve kvetoucích višní

k nám zlatý motýl blíží se, chvátá,

a na mých vlasech v rubín se pyšní.

Jak v luzných snech

kol plno jahod, rosy a zlata!

Ilja.

Roh lesní zvuí, oha rykem

strá ozývá se, jásá! Te mžikem
kde pardal skryl se, vše div

pes luhy spje, eky i skály.

Tak v jae s hor se bystina valí,

tak vichr plnoní v niv
když skuí, ve, vše strhuje k dáli,

než dohmí v prales hív!
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2íTa.sa..

Mne pitul blíž! Ztich' hrdliek pár

nám v zdar,

ó chop mne v náru, líbej mne v ústa!

Jsem lesk a vn, la jsem a lvice —
mj prs je pln, stesk v srdci mém vzrstá!

Jak broskev plá mé hrdlo i líce,

slíbej s nich žár!

Ó chop mne v náru, líbej mne v ústa!

Ilja.

Zní pohár zlatý v knížecím dvoe,

lov skonen, važte k sloupení oe!

Kvas hluný eká — nuž s koní

!

Slyš, v struny pvec udeil slepý —
zmlk' ples a vír — tón šumný a lepý

nám v srdce kouzlem se roní,

v nm smích i- plá, dech les i stepí,

v nm sláva hímá a zvoní!

Tvj rudý vlas, v nmž luny hrá svit,

mne chy,

v té zlaté síti vn chci sníti!

Ó touho sn mých, nadšení, štstí!

Sem rže sypte, písn a kvítí!

Hloh puí, zpv a rozkoš vlá z klestí,

vn a tpyt!

V té zlaté síti vn chci sníti!
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Ilja.

Vzkik — praskla struna! Tatar smeka
v Rus i3adla, hanba, v boji kdo seká —

za vrahy, kudy v hip spli!

Roh války hímá hvozdem i v plán

!

Slz perly marn vlaží ti skrán,

sem oe, kalené stely!

Zní toul tesk! V ped, oi mj, na n!
Spj vichrem divoký, smlý!

^Tasa,.

6 bda! Zrak tvj bloudí kdes v dál!

Ó žal!

Ty prcliáš! mne zde nechal jsi v plái!

Viz proud mých slz, ó vra se zas zpátky!

Kvt stemchy spí, zmlk' ševel již ptaí —
což jaro, láska, pouhý sen vratký?

Vše vichr svál!

Ty prcháš! mne zde nechal jsi v plái!



Nikita.

^ granátové íše slunko vyhouplo se,

plno porel vzplálo na stíbrné roso,

do rubín hoí step i luh.

Jak to vzduchem šumí! Píse jara svží

létla se náhle svtem bez otží,

jásající skivan jest jí druh.

roz

Buran v nach se zardl, šeptly háje tmavé,

nebem plují šedé rarákj^ peletavé,

kde jich stane lem, vše rozpuí.

Kdož by povdl nám. odkud se as vrací

jejich peru bludná? Již se oku ztrácí

dálky nedohledné v nárui!

Za nimi, kde hora stíhá v mlze horu,

objevil se náhle modrém na obzoru

dobrý mládec, ruský bohatýr.

1
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Nikita to, z dálných pichází on zemí,

povs o nm letí ped ním kraji všemi,

kde íš hmí a plesá boje vír.

Husla všech písn jeho skutky slaví,

jeho rám silné i vlas kueravý,

po plecích jenž voln padá v zad.

Bujn vždy on svoji hlavu k nebi nese,

ped ním tatarský aul hrozí se a tese,

zlatý Kyjev též i Caihrad.

Do cizích kdys konin obrátil své kroky —
stelou vlna bží, vichrem letí roky,

mladík vj^jel, muž se vrací zpt.

lile, tu ped zrakem zas ruská zem svatá -

ostruhou bo oe, bleskem k pedu chvátá,

což mu nyní sláva, celý svt?

O ! jak sladce se to dumá, rozpomíná

!

Spatí ernobrvku ženu, íši vína

ke cti druh vyprázdnit chce blah.

„Dál jen, dál, mj oi!" k vranci zahovoí —
„nežli do mrak se jasné slunce vnoí,

zlíbat musím chatky rodné práhl" —
6*
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Což to blýsklo ped ním? Stíbrem stuhy bílé

bystrá valí eka vlny zasmušilé,

huí sob divý, bujný smích.

Jarní do šíky ji rozvodnily dešt,

a tam za ní. za ní — málo kroku ješt —
hle. dvr bílý v sadech lípových!

Poklonil se ece mládec jasných oí,

dl: „O povz, eko, kde tvj proud se toí,

zda lze nkde brodu uhb'dat?

2scb snad bez uskoku, bez myšlenky klamné

na druhý beh sama zdaž bys penesla mne,

pevozného jaký béeš plat?"

Odpoví mu eka mkkým dívím hlasem:

„Po sedle neb oi mzdy já beru asem,
jindy po mladém též junáku.

Zdarma penáším však reka, bohatýra —
dobe zná t, hochu, matika Rus šírá,

je!" — Vjel tr}'skem, s touhou ve zraku.

Jako zázrakem se rozstoupily vlny:

v právo Nikita zel zámek lesku plný,

z oken dívaly se princezny.
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V levo sad mu kynul divué, sladké vn,
klokotal v nm slavík na arovné strun,

z lesa dýchal vtík líbezný.

Aj, tu beh! Již skoil, zavela se eka.

Nedkoval mládec, ale z nedaleká

smíchem drsným zpujm se jí smál:

„Mnil jsem, že to eka v hloubce rovná moi,

a to krpj vody kalužiuu tvoí!" —
Ale eka volá: „Neje dál!

Zapomnl jsi me svj na protjším behu!"

Jaká rada? asu dost je ku noclehu,

a ím bez mee jest pravý rek?

Obrátil hned kon do víivé zmti,

nedbá nebezpeí, šílen k pedu letí

pro me dobrý sob nazpátek.

Bda! potopil se o hned s prvním krokem,

s druhým sedlo zniklo v proudu pehlubokém,

s tetím mládec zmizel ve vlnách. —

Divou, tesknou písní huí eka znova,

západ šatí zlatem zoe ervánková,

hvzdou na proudu hrál její nach.



Zimní pohádka.

^raj pustý h\\ a pochmurný a umý,
když hoe vešlo v ruskou svatou zemi.

Kam trpkou íš svou nachýlilo v letu,

hned slunce haslo, vadly trsy kvt.
Jen erní ptáci spli adou za ním

a jejich kik znl svžím vzduchem rauním.

Když den své vlasy rozpletl si zlaté,

zem erná byla, nebe chmurou spjaté.

Zem erná byla— kam jen zíti okem,

se vojskíi valí trojím valným tokem.

Jak noci mrak, jenž nese smrt a zradu,

car zlaté Ordy chvátá od západu.

Prach temný zve se o pod kopyty,

šišáky stíbrem lesknou se i štíty.

A od jihu, jak hejno dravých sup,

chán Girej vede divé Plavce k lupu.

Pouš zlíhla je, z nich každý vlk je laný,

na nízkých koních letí v závod s mrany.

Též z východu, jak horských bystin vlny,

roj Tatar se hrne nesíslný.

Sám hrozný Kublaj car v jich ele jede,

mrak na skráni, rty sinavé a bledé.

^
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Kam zrakem stelí, plným huviiýcli blesku.

plá ozývá se zoufalství a stesku,

žár k nebi šlehá, proudí krev jak reka —
tam liaNTauy vždy hojná koist eká!

Kde Kyjev k nebi pne sto hrdých vží,

kol táborem ti mocná vojska leží.

Na zlaté brány bijí tžké mee,
toul zvoní, moem rudá krev již tee.

Jak ze sopky, jež zuí, žhoucí láva,

se k mstu vrhla smeka vrah dravá,

vše drtíc, co ji zastavit chce v kroku.

Již prchl týden, za ním druhý v skoku.

Kol pouš tak mrtvá, zkrvavlá, kletá —
ve troskách hradby, nad n sup jen slétá.

Knz Vladimír sám stojí na cimbuí,

zrak orlí v dálku šle a brvy chmuí.

Žal tžký v duši divý spár mu vtíná,

kvt rek zhynul— kol jen zícenina.

Jen zbyli starci, dti jeu a ženy —
ti v Lave svaté k bohu lkají steny,

však zítra — jakž tu zaplesají vrazi!

í ruka v propast stepní vlky srazí V

Již z ervánk tká západ kvty rudé —
le jitro — jitro krvavjší bude!

Na jilec mee sklonil hlavu mladou —
jen truchle vzpomínky se v hru mu kradou,
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i zdá se mu, že svatá Pais te celá

v bolestném plái vzdychla, zaúpla:

„Kam step se táhne nekonená, šírá —
jen hoká žalost prsa moje zdírá!

Hic, zem pije krev mých sokolik,

mé dcery przní pohan v pustém ryku;

kam zpupný Tatar mrzkou klade nohu,

plá drobných dtí bije nad oblohu!

Jak vichrem, s polí mizí pšenka zlatá —
v rum klesá hrad i chatr nebohatá.

O bda té, jež mrtvé syny rodí—
kdož z poroby te matku vysvobodí?"

Tak šumlo to, lkalo v septu sterém.

Noc temná tichla. Dnpr huel šerem. —

Le od severu, který západ' v chmuru,

zá náhle žhavá blýskla do lazuru.

Jak rudý šíp, jenž vichrem z luku letí,

šleh' k výši paprsk, za ním druhý, tetí,

ím dál tím víc, až jako výhe vzlétla

k obloze jisker záplava a svtla.

Ta v zlaté vjíe se dme a splétá,

hned rže z ní se vine stíbrokvtá,

pak tpytných sluncí chorovod se tvoí

s prvodem hvzd a ervánkových zoí.

Te rozpjala se v oblouk siné duhy,

z níž pás ohnivých se ítí stuhy,
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tíš paprsk, t lesklých vodopádu,

jež vlní se jak moe v hluném svádu.

Kam planoucích stel padl úsvit, všady

jak v báji pnou se stíbrné již hrady—
zde cimbuí, tam z perel skvoucí brány,

vž, bašty, stílny, ims kraj hvzdotkaný,

v severní zái roste zlatoskvlé

te z blesk, hvzd a rží msto celé.

Z bran nejžhavší kde svtla proud se roní,

Mráz bohatýr jel na blostném koni.

Z kišál pílba hebký vlas mu skrývá,

žár v oku jarý, líc tak bledá, snivá.

Me v ruce má a perly na emení,

od podkov jiskry v roje hvzd se mní.

O jako vlnou zlehka plyne k pedu —
kam vstoupí, plno snhu, plno ledu.

Až k nebesm stín roste bohatýra,

pláš feho z mlhy celý obzor svírá.

Jdou ped ním vichry pes omšená lada,

se smrin, s jilm uschlé listí padá.

Kde cestou poutníka on potká, v žertu

šat z jíní tká mu, smrti íš dá ke rtu.
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V sluch divuou štstí pohádku mu šeptá,

jen dýchne — dál již chodec mdlý se neptá.

Sní o mládí, jež neuhasne vkem,
až sníh jej ukryl v objetí svém mkkém.

"Slk prchá v dál a teskn vyje plání,

kde zí, že kývá blíž rek bílou dlaní.

Le nepehne mu on ni trojka hbitá —
mhu na n hází, v náru svou je chytá..

Již drobné vísky zahaleny v peí,

pruh zlatý z oken prokraitá jen v šeri.

Vesele v krbu ohe jásá, hýí,

nech slota hmí a huí ve vykýi —
pi s^^tu draky šumná zvoní zkazka!

Však venku dál to burácí a praská.

Vše kol tak 2JUSto, zaváty jsou doly,

jen z návjí ní místem javor holý —
na vtvích stíbro v bledý tpyt se leskne,

v korun vítr hvízdá dumy teskné.

Kde v haluzích se tmla linízda ptaí,

te smutné vichice lká v divém plái,

jak katarakty s bíz a starých buk
rampouchy visí tiše, beze zvuku.

n
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Yran chumá zídka na vrchol kdes jedh'

se spustí — tam již tžké mlhy sedly,

z nichž, jantar hvozd — zmrzlá pryskyice

se leskne tmou jak tigí žlutá kštice.

Zi do dálky — to snžná propast jedna,

t ledných kr, sí hvzdic nepehledná!

Hoj, vírem divým pádí eka stepí—
jen krok — jak ze skla její moc se tepí.

Jak mrtva klesá ztuhly zkamenlá,

most démantový roste z její tla.

Dál pes nj rek již spje orlím letem —
pou svoji zdobí ztvrdlé rosy kvtem,

a s ním, jak smeka chrt, v ped se žene

bou, vánice, sníh v síle neumdlené.

Svi okem zlatým msíc ve kraj ztmlý.

V táboe carském posud ohn bdly,

krok stráží znl a znikal v každou stranu,

kdež vlnilo se v dálku moe stan.

Les bunuk jak šakal v pout tuhém

kol sevel Kyjev tsným polokruhem,

eht ou, zbraní chest klid noci rušil,

snad o zítku snil, divý boj zas tušil.
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Jak tlama vlí. plná liriiz a zmaru,

ul v stedu nade všecky stan tí car.

Z nich první, v ruce íš, dl k druhm zchytra:

_Ret ruských žen chci zlíbati již zítra!

Mj harém hlídá Bakisaraj snivý —
však potu nevolnic se tehda zdiví!" —
ek' druhý, na me udeiv svou pstí:

>Mn teba muž, jho již mohou nésti!" —
A tetí, v nach se zahaliv, dí na to:

„Já perly chci, chci rubíny a zlato!

Když Donec šumí v jilmový háj z blízka,

jak blaze rai, když pohár vínem tryská!'* —
Ted spali všichni. — Tábor ztml se mrakem,

rek severu uaú zíral ledným zrakem.

Zve rám píšerné — kam meem mával,

ruch každý, s ruchem život dokonával.

Yše ztuhlo náhle — mrtvo padlo k zemi,

a noc vše skryla svými perutmi.

Plá všude pustá, nekonená, bílá —
ta s mlhou v jeden píkrov tmy se slil .

Ni dechu již — jen snhem sup se brodil

Mráz bohatNT mát líus tak osvobodil. —

—^^<^

—



Pipomenutí.

Autor pokládá za svou povinnost poznamenati,

že k nkterým z „Knížecích zpv" užil tu vol-

nji, onde podrobnji motiv, jichž mu poskytly

staroruské povsti o kyjevském knížeti Vladimírovi

a jeho bohatýrské družin. Znateli národní ruské

poesie nebude nesnadno rozeznati, jakým spsobem

i pokud k tomu piinil z vlastní své obraznosti.
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František Kvapil

narodil se 16. února r. 1855 ve Žherách u eského
Brodu. Gymnasium absolvoval v Praze, kdež konal

i studia universitní. Z poátku studoval práva,

ale záhy pestoupil na fakultu filosofickou a v-
noval se moderní filologii. Po ukonení triennia

odebral se r. 1879 do Paíže. Navrátiv se zpt
r. 1880 psobil pi reálných školách v Jiín, na

to pak pi ústav ku vzdlání uitel taniže.

Roku 1878 vydal s Františkem Ulrichem almanah

„Mžy", obsahující prvotiny vtšiny mladší naší

generace básnické. Roku 1880 uveejnil v Ottov

Salonní bibliotéce peklad „ Vyhraných spisú^ Zyg-

munta Krasiúského. Mimo to literárními pracemi

pispíval do všech elných belletristických aso-

pis eských.
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